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O município vila-realense 
foi um dos 37 distingui-
dos com o título "Au-

tarquia + Familiarmente Responsá-
vel 2013", anunciou, no dia 26, uma 
fonte do Observatório da Associação 
Nacional das Famílias Numerosas.

“A autarquia de Vila Real continua 
a ser um exemplo de vanguarda em 
matéria de Políticas Sociais de Apoio 
à Família, a nível nacional, uma refe-
rência que tem servido de incentivo 
e de modelo para outros municípios 
que partilham das mesmas preocu-
pações e prioridades”, sublinhou a 
Câmara Municipal em comunicado.

Ainda segundo a autarquia, “esta 

distinção é vista como um incentivo 
à continuidade do trabalho pioneiro 
e gratifi cante que o município leva a 
cabo nesta área de intervenção prio-
ritária, compromisso assumido pe-
rante as famílias vila-realenses”.

O Município de Vila Real foi o 
único do distrito a receber a distin-
ção, sendo de sublinhar que na lista-
gem da Associação Nacional das Fa-
mílias Numerosas aparece ainda Vila 
Nova de Foz Coa.

O reconhecimento resultou de 
“um inquérito realizado pelo Obser-
vatório a nível nacional, ao qual res-
ponderam 98 autarquias e onde fo-
ram analisadas as políticas de família 

dos municípios em dez áreas de atu-
ação”, nomeadamente o “apoio à ma-
ternidade e paternidade, o “apoio às 
famílias com necessidades especiais, 
“os serviços básicos”, a “educação e 
formação”, a “habitação e urbanismo, 
“os transportes”, a “saúde”, “a cultu-
ra, desporto, lazer e tempo livre” e a 
“cooperação, relações institucionais e 
participação social”.

Segundo aquele organismo na es-
colha das “Autarquia + Familiarmen-
te Responsável” foram “ainda analisa-
das as boas práticas para com os seus 
funcionários autárquicos em matéria 
de conciliação entre trabalho e famí-
lia”.

O prémio, entregue pela quinta 
vez a Vila Real, “tem como princi-
pal objetivo dar visibilidade às autar-
quias com boas práticas e incentivar 
as restantes a fazerem mais e melhor 
no âmbito das políticas de apoio à fa-
mília”.

A cada município vencedor irá ser 
entregue a bandeira verde da inicia-
tiva, numa cerimónia a ter lugar no 
próximo dia seis de novembro, pelas 
17h00, no Auditório da Associação 
Nacional dos Municípios Portugue-
ses, em Coimbra.
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Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis

Município distinguido pelo 5º ano consecutivo
No próximo dia seis de 

novembro serão entregues 
as ‘bandeiras verdes’ às 

autarquias que ‘passaram no 
teste’ da Associação Nacional 

das Famílias Numerosas. 
Vila Real voltou a arrecadar o 

prémio, que tem como objetivo 
“dar visibilidade às autarquias 
com boas práticas e incentivar 
as restantes a fazerem mais e 

melhor no âmbito das políticas 
de apoio à família”


